
 
 
 
 
 
 

 
  
 
  
  
  
  
  
 
  
  
 
 
  
  
 
 

   :القراءات ا�نجيلية
  يفتَِخُر ا براُر في المجد، ويَبتَِھجوَن على مضاِجِعھم
  رنِّموا للربِّ تَرنيماً جديداً، تسبَِحتُهُ في محفِل ا برار

  
  )١٩-٨: ٥( أفسسإلى  رسالة القديس بولس الرسولفصٌل من 

 
َن فأنتُم نوٌر في الرّب، أسلُُكوا  نَُّكم كنتُم ِحيناً ظُلَمةً، أمَّ ا- � 

، .كأبناِء النُّور وِح ھَو في كلِّ صAٍح وِبرٍّ وَحقٍّ  فإنَّ ثمَر الرُّ
، بِّ وL تشتَِركوا في أعماِل  ُمختَِبريَن ما ھَو َمرضيٌّ لدى الرَّ

فإنَّ ا فعاَل  بل بالحريِّ وبِّخوا عليھا،. ي L ثمَر لھاتالظُّلمِة ال
لكنَّ كلَّ ما يُوبَُّخ عليِه  ّراً يَقبُُح حتى ِذكُرھا،التي يفعلونَھا سِ 

استَيقِْظ أيُّھا : لذلَك يقولُ   نَّ كلَّ ما يُعلَُن ھَو نُور،. يُعلَُن بالنُّور
فاحتَِرُصوا  نَّائُم وقُْم ِمن بيِن ا موات، فيُضيَء لَك المسيح،لا

. ديَن الوقتُمفتَ  ماءَ كإذن أن تسلُُكوا بَحَذٍر L كُجھAَء، بَل كحُ 
لذلَك L تكونوا أغبياَء، بَِل افھَموا ما مشيئةُ   نَّ ا يَّاَم شريرة،

ّب، وL تسَكروا ِمَن الخمِر التي فيھا الدَّعارة، بَِل امتلِئوا  الرَّ
وح، ُمتحاِوريَن فيما بيَنُكم بمزاميَر وتسابيَح وأغانيَّ  ِمَن الرُّ

بّ روحيَّة، ُمَرنِّميَن وُمرتِّليَن في قل   � .وِبُكم للرَّ

  ، )٢٤- ١٦: ١٤( لوقا البشيرفصُل شريف من بشارة القديس :ا�نجيل
  )١٤: ٢٢(متى 

وأَرسbَل عبbَدهُ فbي سbاعِة الَعشbاِء  *إِنسbاٌن صbنََع َعشbاًء عظيمbاً ودعbا كثيbرين . قَاَل الربُّ ھذا المثَل�
ين وا فإِنَّ كلَّ شيٍء قد أُِعدَّ . يقوُل للَمْدُعوِّ ل. فِقوا كلُّھُم واحٌد فواحٌد يَعتَِذرونفَطَ  *ھَلُمُّ قbِد . فقال لbهُ ا وَّ

 ًAبُدَّ لي أَن أَخُرَج وأَنظَُرهُ . ٱشتَريَُت َحق Lةَ . وقاَل لهُ ا-َخر *فأَسأَلَُك أَن تَعِذَرني . وbتَريُت خمسbقِد ٱش
بَھbbا. فbbَداديِن بَقbbَر جbbُت ٱمbbرأَةً ولbbذلك L . َخbbروقbbال ا- *فأَسbbأَلَُك أَن تَعbbِذَرني . وأَنbbا مbbاٍض  َُجرِّ قbbد تزوَّ

أُخbُرج . حينئٍذ َغِضَب ربُّ البَيbِت وقbال لعبbِده. فرَجَع ذلك العبُد وأَخبََر سيَِّدهُ بذلك *أَستَطيُع أَن أَجيَء 
ال فقb *وأَدِخbِل المسbاكيَن والُجbْدَع والُعْميbاَن والُعbْرَج إِلbى ھھُنbا . سريعاً إِلbى شbواِرِع المدينbِة وأَِزقَّتِھbا

أُخbُرج إلbى الطbُُرِق . فقbـال السbـيُِّد للَعبbد *قbد قُِضbَي مbا أََمbـْرَت بbِه وبَقbِـَي أَيضbـاً َمَحbـلٌّ . يا سيِّد. الَعبد
ُخوِل حتَّى يمتلِىَء بَيتي  إِنَّهُ L يَذوُق َعشbائي أََحbٌد مbن . فإِنِّي أَقوُل لكم*وا َْسيَِجة وٱْضَطِرْرھُم إِلى الدُّ

ين أُولئbbِك الرجbbاِل  يَن كثيbbروَن الُمْختbbاريَن قليلbbُون * الَمbbْدُعوِّ يَن كثيbbرون *فbbإِنَّ الَمbbدعوِّ . فbbإِنَّ المbbدُعوِّ
  �*والُمختاِرين قليلون 

  
  تذكار القّديس النبي دانيال - ٢٠١٠ديسمبر /كانون ا9ول ١٧الجمعة 

وكان L يزال . كان النبي دانيال من قبيلة يھوذا وسليل اLسرة الملكية
دما سيق ورفقاءه الثAثة، حننيا وعزريا وميشائيل، إلى بابل، فتى عن

قبل المسيح، وبينھم الملك  ٦٠٥مع الذين سباھم البابليون سنة 
دخل الفتيان اLربعة في خدمة الملك البابلي واتخذوا لھم . يواكيم

اسماء بابليّة، فدعى دانيال بلتصار، وحننيا شدرق، وميشائيل 
وتثقّفوا في حكمة البابليين في القصر . ميشاك، وعزريا عبد نجو

وبعد ثAث سنين، فّسر دانيال الحلم الذي رآه نبوخذ . الملكي نفسه
نّصر الملك، وبّرر سوسنة العذراء العفيفة من اتھامات الشيخين 
الدنسين، وعيّنه الملك والياً على اقليم بابل ورئيساً على وLة اLقاليم 

قد رفعته إلى اعظم منـزلة في  وكانت حكمته الفائقة. جميعھم
في عھد بلشّصار، ابن نبوخذ نّصر، فّسر دانيال الكتابة التي خطتھا يد سرية على حائط . المملكة

، عيّن ٥٣٨ولما احتّل داريوس المادي، المدعو ايضاً قورش، مدينة بابل سنة . قاعة المأدبة الملكية
واذ حسده . على رأس اقاليم المملكة المئة والعشريندانيال واحداً من الوزراء الثAثة الذين اقامھم 

اعداؤه ووشوا به ظلماً وافتراء إلى الملك، امر ھذا بان يزج في بئر اLسود، اL أن عناية هللا 
وھو الرابع  بين . L نعلم بتدقيق تاريخ وفاته. حفظته، فكان بين الضواري كالراعي بين غنمه

  . اLنبياء اLربعة الكبار
  

تذكار الفتية الثFثة القّديسين حننيا  - ٢٠١٠ديسمبر /كانون ا9ول ١٧ة الجمع
 وعزريا وميشائيل

مر الملك بان يسجدوا لتمثاله ألقوا عزريا وميشائيل رفضوا اLمتثال  الفتية الثAثة القّديسين حننيا و
الرائع الذي ترنمه L أن عناية هللا حفظتھم من اللھيب، فانشدوا في وسطه النشيد إ. في اتون النار

ولقد رأت الكنيسة في ذلك رمزاً إلى . الكنيسة في التسبيحتين السابعة والثامنة من التسابيح السحرية
ولما كان . حفظ العذراء والدة اLله سليمة البكارة مع حملھا نار اLلوھية فيھا قبل الوLدة وبعدھا

ا-باء القديسون أن يكرموا تذكارھم المجيد الثAثة من قبيلة يھوذا التي ولد منھا المخلص، اراد 
  . اليوم، وھو اليوم السابع قبل ميAد ربنا والھنا ومخلصنا يسوع المسيح

إن تلميذاِت الرب عرفَن من الم�ِك ): الرايعاللحن (القيامة  طروبـاريـة -
ين، وقلَن للرسِل مفتخراتٍ . ُبشرى القيامِة البھيجة لقد : ونبذَن القضاَء على الجد(

  .ُسلَِب الموت، ونھَض المسيُح ا5له، واھباً للعالِم عظيَم الرحمة
  

ص يا رب شعبك وبارك ميراثك وامنح حكامنا الغلبة على البربر، خل -
  واحفظ بقوة صليبك جميع المختصين بك

 
اليوَم العذراُء تأتي إلى المغارة، لتلَد الكلمَة الذي قبَل الدھور : قنداق المي�د -

فاطربي أيتھا المسكونُة إذا سمعِت، ومّجدي مع : وAدًة تفوُق كل( وصفٍ 
رعاة، من شاَء أن يظھَر طف�ً جديداً، وھو ا5لُه الذي قبل الدھورالم�ئكِة وال  

 

  ٨٤ العدد – ٢٠١٠ رديسمب/كانون ا%ول ١٢ ا%حد
  أحد ا�جداد، المدعوون إلى العشاء –بعد الصليب  عشر الثانيحد ا�

رة أالسـبوعيةرة أالسـبوعيةرة أالسـبوعيةرة أالسـبوعيةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــصصصصــــــــنرشة العننرشة العننرشة العننرشة العن     
  النيابة البطريركيةتصدر عن 

  ملكيينال للروم الكاثوليك
  ٢٥٦٥٢٨٠٢: ت  -  في الكويت

    



ُد سرُّ يبقى <<   >>التجسُّ
  للقديس مكسيموس المعترف 

  من كتاب إنجيلك نور لحياتي
  

أن يولََد ولكنَّه بحبِّه للبشر يودُّ . ُولَِد كلمةُ هللا مرةً واحدةً بحسب الجسد
ُن فيھم مع . باستمرار بالروح في الذين يحبُّونه يصبح طفAً صغيراً، ويتكوَّ

بفعله ھذا، يُخفُِّف . يظھُر بمقدار ما يتَّضُح له أنَّ َمن يقبلُهُ جديٌر به. الفضائل
وھكذا يظھُر لنا كلمةُ . من بھاء عظمته بقياس َسَعِة الذين يرغبون في رؤيته

ههللا بالطريقة التي  . تAُئمنا، ولكنَّه يظلُّ مستتراً عن الجميع، بسبب َعظََمة سرِّ
ة ھذا السّر يقول بكل حكمة يسوُع المسيُح ھو نفُسهُ أمِس واليوَم : "فالرسوُل السامي، من اعتباره لقوَّ

ل دائماً ھذا السرَّ الجديد، سّراً لن ينتھي العقُل من ا�معاِن فيه". وإلى ا بد ُح، وھو المسي. إنه يتأمَّ
وھو الذي أخَرَج كل موجود من . هللا، مولوٌد يصبُح إنساناً باتخاذه جسداً متميزاً ذا نفٍس عاقلة

ِد الكلمة... الَعَدم بھذا . وإذا بنْجٍم يسطَُع في المشرق في وضِح النھار يقوُد المجوس إلى مكان تجسُّ
يّاً انتصاُر الكلمة الُمحتواة في الشريعة وا نبيا ء، الكلمِة التي تقوُد الشعوَب نحَو النُّور ظھَر سرِّ

وَن  ا عظم الموھوب للبشر،  نَّ كلمة الشريعة وا نبياء كانت كنجٍم ُمرتقَب، يقوُد الذيَن ھم َمدعوُّ
د ھكذا يصيُر هللا إنساناً دوَن أن يتُرَك  .بالنِّعمة َحَسَب مشيئة هللا، إلى المعرفة الواضحة للكلمة المتجسِّ

وھكذا يُداوي الطبيعة . طبيعة البشر، ما خA الخطيئة، التي ليست من ُصلِْب طبيعتناشيئاً من 
في الواقع أنَّ الحية عندما نفثت  .ة ا�لھيَّة التي يجعلُھا فيھاالبشريَّة ويُعيُدھا إلى براءتِھا ا ولى، بالقوَّ 

وكانت الحيَّة تفّكر في . من الشجرة ُسمَّ ُخبثِھا في شجرة المعرفة، أفسَدت طبيعةَ ا�نسان عندما ذاقَ 
ة ا�لھيَّة الساكنِة في ھذا الجسد ، ولكنَّھا أُبيَدْت بالقوَّ   .أن تفترَس أيضاً جسَد الربَّ

َد هللاِ ھو سرُّ عظيٌم ويبقى سّراً  كيف يمكن الكلمةَ أن يكوَن جوھرياً في الجسد، ھو ... نََعم إنَّ تجسُّ
اتيَّينالذي كلُّهُ في ا-ب بفعل كيانه  كيف أمَكَن هللا، وھو بكامل طبيعة هللا، أن يَصيَر . وجوھره الذَّ

َر لھذه أو تلك من الطَّبيعتين، L ا�لھيَّة التي فيھا ھو إِله،  إنساناً بحَسِب طبيعة البشر، بغير أْن يتنكَّ
  وL البشريَّة التي فيھا ھو إنسان؟

دَّى التعبير، فا�يمان وحَدهُ يمكنه أن يسبَُر غوَر ھذا ا�يماُن ھو في أساس كلِّ ما يفوُق ا�دراك، يتح
  .السرّ 

  
  بقلم ا9خ ميشيل سالم: مشاركة من الرعية

  الرب يحبنا ويختار لنا طريقنا دائما
كان ھناك ضابط اسمه بطرس له ھيبته بين أھله وعشيرته وكان محbارب جيbد وفbي معركbة أصbابت 

عنھا برجل خشبية، ومن يومھا تغيbرت شخصbيته ويbأس  قذيفة رجله مما أدى إلى بترھا واستعاضوا
 L أنbذره بbا، حbم حزينbي الحلbد فbه رب المجbر لbام ظھbدائما، وفي أحد ا ي �من الحياة وأخذ يكفر با

أنbت لbم تحمنbي حرمتنbي مbن رجلbي ومbن شbبابي، فقbال لbه : يّجدف على الرب، فقال بطbرس ليسbوع
تbي شbاركت فيھbا بقتbل الرجbال وجعلbت ا طفbال أيتbام و أنت كثيرا ما تسbببت فbي المعbارك ال: يسوع

  .النساء أرامل، لذلك حرمتك من رجلك فقط  ني أحبك و بعدك عن القتل والحرب
 Lدا وbتقبل أحbيس L وبعد ذلك ابتعد بطرس عن العالم ولم يعد يختلط بالناس واعتكف في البيت وحده

جديف با�، فخافت عليه عائلته من جلوسه وحيدا يتكلم مع أحد خوفاً من أن يتسبب له أي شخص بالت
  فطلبوا من أصدقائه أن يلحوا عليه ليذھب معھم في قارب صيد بالبحر، وشاء القدر أن تھب عاصفة 

أغرقت السفينة بكل من فيھا وماتوا ما عدا الضابط بطbرس لbم يغbرق أنقذتbه رجلbه الخشbبية، وعbاش 
كدا أن هللا دوما يختار لنا ا فضل وھو الذي يعلم مصbيرنا بعد ذلك يشكر هللا ويروي قصته للناس مؤ

  .وكل لحظة في حياتنا، ولو كان بطرس سليما لكان مات مثل أصحابه
     عبرة  و  قصة 

>>!!  البقرة رجعت  <<  
وكان يحتفل بعيbده كbل . كان يعيش في القسطنطينية حرفي يكن حباً خاصاً وإكراماً للقديس نيقوLوس

وفي إحدى السbنوات، قبbل عيbد . ذا الحرفي بالسن ولم يعد قادراً على العمل فأصبح فقيراً تقّدم ھ. سنة
القbديس  حسbناً، يbا عزيزتbي، إن عيbد: " جتbهالقديس نيقوLوس بوقت قصير، قال العجوز المعدم لزو

أجابbbت زوجتbbه التbbي كانbbت تحbbب القbbديس . بbbهنيقbbوLوس، يقتbbرب ولbbيس لbbدينا أي مbbال لAحتفbbال 
، ونحن L أوLد لنا وL أحد لنترك له ممتلكاتنا، لنبbع ينا وقت كثير للعيشلم يعد لد: " أيضاً  نيقوLوس

ما تبقbى لbدينا لنرضbي هللا وقديسbه الصbانع العجائbب بقbي لbدينا بقbرة واحbدة اذھbب وبعھbا واشbتر كbل 
تقbbاه القbbديس ، الالبقbbرة وذھbbب ليبيعھbbافأخbbذ الرجbbل العجbbوز ". تاجھbbا للعيbbد فbbي الغbbدا شbbياء التbbي نح

جbاب الحرفbي أ ."إلbى أيbن تbذھب يbا صbديقي العزيbز؟: " نيقوLوس بھيئة رجل عجوز جليل، وسbأله
إنھbا ": فأضbاف الفقيbر. سbأله العجbوز الجليbل "وبكم ستبيعھا؟". "إني ذاھب إلى المزاد  بيع بقرتي"

طbاه الرجbل القbديس فأع. "دفعفي الماضي، ولكن ا-ن سbأقبل بمbا تbكانت تساوي ثماني ليرات ذھبية 
أحbbاط النbbاس فbbي السbbوق العجbbوز الحرفbbي وراحbbوا . سbbت ليbbرات ذھبيbbه كبيbbرة وأخbbذ البقbbرة ورحbbل

مع من كنت تتكلم للتّو؟ لم نَر أحدا بجانبbك، ولكننbا سbمعناك تكلbِم شخصbاً مbا دون أن نسbمع : يسألونه
ترى البقbرة أجاب العجbوز الحرفbي بأنbه كbان قbد تحbدث مbع رجbل عجbوز جليbل اشb. صوت الشخص

قbد عرفbت ": في ھذه ا ثناء ظھر القديس نيقbوLوس للزوجbة العجbوز وردَّ البقbرة إليھbا قbائA. ورحل
إلتقيتbه اليbوم فbي المbزاد وسbألني أن آتbي بھbذه البقbرة إليbك . إنه صbديق قbديم لbي. زوجك لوقت طويل

  .، بعد أن قال القديس ھذا الكAم غادر"خذيھا واربطيھا
رجل الحرفي من زوجھbا، ظانbة أن قلبbه رّق ولbم يبbع البقbرة، وحالمbا عbاد الرجbل انزعجت زوجة ال

كbان مbن ا فضbل لbك ! لقد كذبت على القbديس نيقbوLوس": العجوز انھالت عليه بالتعييرات صارخة
، وقbد احمbرت ُسbخطا بأنھbا سbوف "أن L تعد بأي شيء مbن أن تعbود وقbد خلفbت بوعbدك خbذ بقرتbك

بھذه الكذبbة سbوّدت كbل حياتbك السbابقة الصbادقة، وL أسbتطيع أن أعbيش مbع ": تترك زوجھا مضيفة
ونظbر إلbى إمرأتbه . تحير الرجbل العجbوز مbن ثbورة المbرأة غيbر عbالم بمbا يقbول. "رجل غير صادق

  .وإلى البقرة عاجزا عن الكAم وقد ظھر الذھول في عينيه من المفاجأة
قَصت المرأة العجوز حادثة عودة البقرة بالتفصيل كما  "من جلب البقرة إلى ھنا ومتى؟": أخيرا سأل

وصفت ھيئة الرجل الbذي جلbب البقbرة بعbد سbماع القصbة، راح الحرفbي يتحbّزر مbن كbان ذلbك الbذي 
بالتأكيbد القbديس نيقbوLوس ھbو الbذي . حbٌي ھbو هللا ورأفاتbه علbى عبيbده": ثم ھتف فرحا. جلب البقرة

، ركع الزوجان العجوزان على ركبھما حامدين "كوخنا المعدم اشترى البقرة مني بنفسه وأعادھا إلى
انتشbرت أخبbار . هللا وقديسه الصانع العجائب نيقوLوس الذي يسرع لمساعدة الbذين يكّرمbون تbذكاره

ھbbذه العجيبbbة فbbي القسbbطنطينية ووصbbلت إلbbى البطريbbرك، بعbbد اكتشbbاف تفاصbbيل مbbا حbbدث رتbbب 
يا المعونة من كاتدرائية الحكمة ا�لھية طوال مbا تبقbى مbن البطريرك للرجل الحرفي ولزوجته أن يلق

  .حياتھم
  

 
  

يعلن مركز التعليم المسيحي عن حفلة بابا نويل 9وYد التعليم 
 ٥الساعة  ٢٠١٠ديسمبر  ١٧وا9وYد المشتركين يوم الجمعة 

  .مساًء في قاعة السفارة اللبنانية
ديسمبر  ٢٥ت كما نعلن عن حفلة غداء عيد الميFد يوم السب

  في فندق الكراون بFزا، تباع التذاكر في صالون الكنيسة ٢٠١٠


